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ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzõk öngyilkossági kísérletet elkövetett
személyek között az ismételt elkövetõk arányát
vizsgálják. Összehasonlítják az ismételt és az
elsõ elkövetõket nemi megoszlásuk, korábbi
pszichiátriai kezelésük és családi pszichiátriai,
valamint öngyilkosságra vonatkozó anamnézi-
sük alapján. Az Erzsébet Kórház és Rendelõ In-
tézet Krízisintervenciós Osztályán száz 18-65 év
közötti egymás után felvételre kerülõ öngyilkos-
sági kísérletet elkövetett személyt vontak be a
vizsgálatukba. Egy félig-strukturált (háttéradat
gyûjtése) és egy strukturált interjút (DSM-IV I.
tengelyû diagnózis felállítása) felvétele történt.
Statisztikai módszerként leíró statisztikát és a
chi-próbát alkalmaztak. Azt találták, hogy az ön-
gyilkossági kísérletet elkövetett személyek 57%-
ának a jelen kísérlet már nem az elsõ volt az éle-
tében, 35 (61.4%) volt nõ és 22 (38.6%) férfi
(p<0,1). Az átlagos öngyilkossági kísérletek szá-
ma 4,14 (SD=5.2) volt. Az ismételten öngyilkos-
ságot elkövetõk 77.2%-nak szerepel az anamné-
zisében pszichiátriai kezelés, míg ez az érték
35,6% azok között, akiknek a jelen kísérlet éle-
tükben az elsõ volt (p<0,005). Nem volt szignifi-
káns összefüggés az öngyilkossági kísérletek
száma és a korábbi pszichiátriai kezelés között.
Szintén nem volt szignifikáns összefüggés az is-
mételt öngyilkossági kísérlet és az elsõfokú ro-
konok öngyilkossági kísérlete között. Ezzel
szemben szignifikáns összefüggés állt fenn az is-
mételt öngyilkossági kísérlet és az elsõfokú ro-
konok között elõforduló pszichiátriai betegségek
között. Az ismételt öngyilkossági kísérletet elkö-
vetõ személyek magas elõfordulása ezen szemé-
lyek körültekintõ gondozására hívja fel a figyel-
met.
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COMPARISON OF PERSONS WITH FIRST AND

REPEATED SUICIDE ATTEMPTS

In the present study the authors examined the
percentage of repeaters among suicide attempt-
ers and the associations between being repeaters
and past psychiatric disorders/treatments, posi-
tive family history of psychiatric disorder and
suicide. The authors examined 100 consecutive
suicide attempters aged 18-65 in the Elisabeth
Hospital and Outpatient Clinic in Budapest using
a structured interview (Mini International Neu-
ropsychiatric Interview) determining 16, Axis I
DSM-IV diagnoses and a semistructured inter-
view collecting background information. De-
scriptive statistical methods and chi-square test
were used. In total 57% of the current attempters
were repeaters; 35 (61.4%) were females and 22
(38.6%) were males (p<0,1). Among repeaters
the mean number of suicide attempts was 4,14
(SD=5.2). Of those who had previously at-
tempted suicide 77.2% had a history of psychiat-
ric treatment, whereas the corresponding figure
for those who had not made earlier attempts was
35,6% (p< 0,005). Past psychiatric treatment and
the number of suicide attempts were not signifi-
cantly related. There was no significant connec-
tion between being a repeater and having a posi-
tive family history of suicide . There was signifi-
cant connection being a repeater and having a
positive family history of psychiatric disorders.
The high percentage of repeaters among suicide
attempters underlines the importance of careful
long-term treatment of these patients.
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